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Zadeva: Pripombe k predlogu sprememb Stanovanjskega zakona 

 

Spoštovani, 

pozdravljamo predlagane spremembe Stanovanjskega zakona, ki ste ga 2. 11. 2016 dali v javno 

obravnavo. Menimo, da so vse tri ključne rešitve zakona zelo pozitivne z vidika razvoja najemnega 

stanovanjskega sektorja in zato vredne vse podpore. Kljub podpori rešitvam pa imamo nekaj pripomb in 

predlogov k predlaganim spremembam, ki jih posredujemo v nadaljevanju.  

V prilogi vam ponovno pošiljamo tudi predloge celovitejših sprememb stanovanjske zakonodaje za katere 

upamo, da jih bo mogoče vključiti v to ali naslednjo spremembo zakona.  

  

1. Ocena finančnih posledic za državni proračun in druga javnofinančna sredstva 

Predlagatelj zakona ugotavlja, da sprememba zakona ne bo imela posledic na državni proračun, bo pa 

obremenila občinske proračune.  

Predlog:  

Menimo, da bi bilo ustrezno predvideti in hkrati z zakonskimi spremembami tudi predstaviti finančne ali 

drugačne podporne ukrepe za občine. 

Obrazložitev: 

V primeru, da občine zaradi dodatnih finančnih obremenitev ne bodo zmogle prevzeti finančnih posledic 

zakona, bo zakon ostal mrtva črka na papirju. Zato je pomembno predvideti ustrezne podporne ukrepe za 

občine. 

 

2. Tržna najemnina 

121. a člen se spremeni tako, da se glasi: 



»(1) Do subvencije k plačilu tržne najemnine so upravičeni prosilci, ki plačujejo tržno najemnino in so se 

uvrstili na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu…… 

Predlog 1: 

a)    Predlagamo, da se podčrtani del člena glasi »ki po pogodbi o najemu plačujejo priznano tržno 

najemnino« .  

Obrazložitev: 

Predlagana rešitev s strani MOP ne reši problema neenakopravnosti, ki ga je problematiziralo Ustavno 

sodišče.  

Najemniki v tržnem najemu še vedno nesubvencionirano plačujejo razliko med priznano tržno najemnino 

in dejansko tržno najemnino. Problem se samo prenese izključno na kategorijo »priznane tržne 

najemnine«. 

Ob upoštevanju našega predloga pa dejansko izenačimo upravičence do neprofitnih stanovanj s tistimi v 

tržnem najemu. Obenem preprečimo dvigovanje najemnin zaradi povečane plačilne sposobnosti 

najemnikov, ki jo povzroči možnost subvencije. Torej subvencionira se le tista zasebna najemna 

stanovanja, ki so jih s pristankom na takšno najemnino zasebniki izvzeli iz trga.  

Če bomo subvencionirali le tiste tržne najemnine, ki so pogodbeno določene na višino priznane tržne, se 

lahko pri razpisih za neprofitna stanovanja anulira prednost za tiste, ki so dohodkovno v šibkejšem 

položaju. To pomeni, da bi se lahko tudi javni skladi bolj osredotočili na socialno mešano strukturo 

prebivalcev svojih blokov. Pomembno je tudi, da bodo imeli tako tisti z najnižjimi dohodki, kot tisti z 

nekoliko višjimi enako možnost bivanja v neprofitnem stanovanju ali v tržnem. Zdaj so tisti z nekoliko 

višjimi dohodki za večno obsojeni na stanovanja na trgu, tisti z najnižjimi pa na stanovanja javnih 

stanovanjskih skladov. 

Predlog 2: 

b)   S subvencioniranjem tržne najemnine bi bilo nujno tudi zasebne najemodajalce zavezati nudenju 

ustrezne varnosti najema, kakršno nudi najem v javnih najemnih stanovanjih. 

Obrazložitev: 

Najemodajalcem se s subvencioniranjem najemnine močno zmanjša tveganje glede neplačevanja 

najemnine, zato bi bilo pomembno, da se v pogodbe o najemu vključijo varovalke tudi za najemnike, s 

čimer bi se tudi za njih povečala varnost najema. 

  

3. Zadolževanje skladov 

Predlog se nanaša na 6. člen predlaganih sprememb. V ZJS-1 je na splošno urejeno področje javnih 

skladov in zakon dopušča možnost drugačne ureditve obsega zadolževanja s posebnim zakonom. S 

predlogom tega zakona se daje možnost, da se Stanovanjski sklad RS, poleg 10 % zadolževanja na 

podlagi ZJS-1, zadolži še za dodatnih 20% brez omejitev. Takšna možnost zadolževanja je posledica 

nujnosti spodbujanja dejavnosti javnih skladov.  

Predlog:  

Predlagamo, da se delež zadolžitve skladov poveča, saj kot MOP ugotavlja študije potrjujejo, da je 

povsem zdržna celo zadolžitev do 50%. 

Obrazložitev: 



Res je, da tudi v časih, ko je bila dovoljena večja zadolžitev skladov tudi JSS MOL ni bil zadolžen za več 

kot 20%. Vendar je v obdobju, ko je bila ta omejitev v veljavi prišlo do velikega zaostanka pri zagotavljanju 

neprofitnih stanovanj in verjamemo, da je zdaj potreba po zadolžitvi večja. 
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